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”Vi arbetar som om det vore vårt
eget hus” en viktig värdering som
vårt Sigtunagäng verkligen lever!

Grattis!!

Johan Wiklund fyller 25
den trettionde september!

Nya tankställen biogas!
De fyra senast tillkomna är
placerade i Södertälje,
Täby, Västervik o Karlshamn.
Med dessa finns det nu 103
tankställen i hela Sverige.
Stationen i Södertälje ligger
på Klastorpsvägen 2. Täby
station finns vid Hagby
Återvinningsstation.

Tjur Ruset!!

Snart går Tjur Ruset av
stapeln! De anmälda är:
Andrew, Svensson, Thomas,
Jens, Peter, Kim och Marcus!
Sex av dessa hårdingar
ställer upp i Tjur Rusets
lagtävling där resultatet för
de fyra främsta i laget räknas
i lagtävlingen! Bilder på
tillställningen ser vi på sid 16.
Lycka till!! Man eller mus?

Hockey Bockey!!

Nu drar höstens Hockey
Bockey matcher igång igen!
Vill vi vara med i Dipart-laget
ringer vi in till Yasmin på
kontoret och anmäler oss!

Två nya bilar!

Vår utsände besökte snickargänget som jobbar med byggservice åt
Sigtunahem. Vi börjar förstå varför vår kund är nöjd och varför våra killar
gärna vill fortsätta jobba åt Sigtunahem. Följ med på en rundvandring…
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Två begagnade Caddys är
nu inköpta och gädjande är
att båda går på biogas! Ett
slag för miljön!

Forts från framsidan.

”som om det vore vårt eget hus”

Vi från redaktionen fick direkt följa med Linkan ut
på uppdrag. ”Vi är i stort sett klara här, ska bara
montera en vattenavledningslist” sa Linkan.

Linkan klistrade fast listen och sa ”kunden vill ha
den nya listen innanför den gamla så vi monterar
den precis så. Det kommer bli bra och hindrar
vatten från att rinna ut i badrummet.”

”självklart
Sickan”
Dominik från Schweiz

”Kan du hålla här?” Sa linkan till vår utsände, som
alldeles häpen fick hålla upp listen på ett mycket
professionellt sätt. Hyresgästen var hela tiden
hemma och hade hunnit bli god vän med Linkan
under byggets gång. Det kan ju aldrig skada!

Och så satte Linkan och hyresgästen tillbaka
badkaret på rätt ställe, nämligen i badrummet.
Här ser vi Linkan kontrollera att badkarets ben
inte tar i listen så den blir böjd. Det bestående
intrycket vi fick med oss var att Linkan och
hyresgästen kom bra överens, nog så viktigt.
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Men vi skyndade vidare och mötte upp Darko precis
när han var i färd med att gå in i en lägenhet där vi
gör ett större jobb. Nu börjar vi på redaktionen förstå
begreppet servicebil och varför de är så nödvändiga.

Augustin var mån om att få till en förändring när
det gäller kvalitén på det bemötande vi får av vår
leverantör. Och det var skönt att vår utsände
kunde berätta att redan dagen efter skulle
leverantören komma till Nacka med en delegation
på 3 personer och diskutera hur samarbetet ska
bli bättre. För vi måste få rätt grejer, till rätt plats
på avtalad tid. Det är alltid ett måste men särskilt
viktigt när vi jobbar i människors hem!

Här monterar vi kök, kaklar och fixar. Lägenheten
är helt utrymd och vi kan arbeta rationellt ”självklart
och på
Sickan”
vårt sätt. Augustin mötte också upp.
Dominik från Schweiz

”Jens, leverantören av byggmateriel fungerar inte
som han ska” sa Augustin om vi får tillåta oss en
liten lätt diskret putsning av vokabulären.

Darko som leder många av arbetena i Sigtuna i sin
roll som försteman pratar självklart en hel del i
telefon när han planerar våra arbetsdagar. Darko,
är det dags för hörselsnäcka?
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”som om det vore vårt eget hus, forts från sid 1-3”

Loggan, var är den?

Norman framför sin gamla bettan Vito. Stripningen är dålig, bilen är slut och den dricker för mycket. Den
ska bytas ut så fort som möjligt till en miljöriktig modern servicebil! Förresten, vi träffade damen i vars
lägenhet Norman jobbar. Hon sa med seriös blick på vår utsände, ”ett fantastiskt jobb de gjort och såååå
trevliga pojkar speciellt den här Norman”!
Hon måste vara köpt konstaterade vår utsände bergsäkert.

PRESSTOPP

PRESSTOPP

PRESSTOPP

Sigtunahem förlänger sitt ramavtal med oss!

Dominik från Schweiz

Tänk att Sigtunahem ger oss fortsatt förtroende. Ramavtalet omfattar byggserviceuppdrag i deras fastighetsbestånd under 2+2 år. Alla inblandade ska ha ett stort tack! Vi tänker främst på Norman, Linkan och Darko
men många fler har varit involverade. Pastorn och Thorsell som skött administrationen från vårt Dipart Norr
kontor har också presterat utöver det vanliga, ni ska alla sträcka på Er lite extra!.
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Nya jobb för oss!
Brf. Högvakten 8

Sex sophus i Bagarmossen

Lasse och Thomas räknade hem renoveringen av
sex mindre sophus i Bagarmossen. Jobbet startar
vecka 39 med Kaveh som arbetsledare.

”självklart
En nöjd Lasse skakar hand med Bengt Ennerfors
Sickan”
från Stockholmshem efter kontraktskrivningen.

Rörstrandsgatan
Svenska Väg hjälper
oss med rivningen
tillsammans med
Akon Riv. Snart
kommer Ingo att
sätta igång med
återbyggnaden.
Klart lagom till jul så
det blir pepparkakor
till alla om kunden
är nöjd!

Thomas räknade hem ett fasad- och balkongjobb på Valhallavägen åt Brf. Högvakten 8.
Vi ska renovera föreningens samtliga balkonger
och all puts. Kontraktet är på nära 2 miljoner kr.
Entreprenaden skall vara klar till jul.

Thomas skakar hand med Jarl och Sten.

Pahléns nya kontor

Nu har vi tagit i hand för att starta förberedelserna inför Diparts allra största gjutning av en
betongplatta, närmare bestämt 4800 kvm!
Detta innebär sysselsättning för ett flertal
betongarbetare och snickare under resten av
året. Vi kallar naturligtvist in expertisen i form
av Pastorn som har en bred erfarenhet av
denna typ av arbete. Vi ser med stor glädje
på denna beställning då det finns utvecklingspotentiell på flera liknande uppdrag.
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Vi köper restaurangkylar
till köket på Convictus.
Härbergets största
utgift är inköp av mat.
Nu finns möjligheter
att ta emot större
mängder, t ex mat som
blir över efter större
fester! ”Bara att slippa
gå och handla mjölk
varje dag underlättar
vardagen”.

Vi hade i förväg måttat
dörrarna för
att kunna
köpa så
stora kylar
som möjligt..

Svenskt Näringsliv bad oss komma på tre företagsträffar och prata under temat, visa mod när du sätter
lön. Det som intresserade var att vi lokalt, i Dipart,
skapat vårt eget lönesystem och förankrat det i vår
värdegrund. Självklart ställde vi upp men priset var
högt, två restaurangkylar. Anna-Lena Holmström,
projektledare på Svenskt Näringsliv, accepterade
direkt priset när hon fick reda på syftet! På bilden
ses Jens berätta om hur vi skapade vår värdegrund.

”självklart
Sickan”

Föredragen gick bra, inköpen av kylar ännu bättre
och här ser vi dem levereras. Det är mäktiga pjäser.
Idén är att Dino nu kan ta emot skänkt mat från
restauranger, cateringfirmor och stora evenemang.

Sällan har kocken varit så sprudlande glad.

Vårt nästa projekt: Här inne ska det snart stå två
restaurangfrysar. Vi återkommer med rapport..
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Vår insamlig av böcker
går framåt. Vi mobiliserar.

Vision.nu höll årsmöte,
årets aktiviteter planerades.

Vi hade ett riktigt trevligt årsmöte på creperiet
Fyra Knopar på Södermalm. Allting diskuterades
och även en hel del blev beslutat.
Följande aktiviteter är redan bokade. Närmare
detaljer kommer sedan. De av oss som vill vara
med ringer Yasmin. (På normala arbetsdagar utfaller

normal lön. På helger får vi 1 000kr i symbolisk ersättning.)

Calinne och Denise, Callan och Dennan, gick
Ingarö runt och knackade dörr. Massor av böcker,
ett tiotal glasögon samt två påsar med kläder blev
resultatet. Calinnes pappa hade med facit i hand
gjort en kostsam deal kan vi i redaktionen slå fast.
Men någon affärsman har han ju heller aldrig varit.
Bra jobbat tjejer!!! På vårt kontor står nu tjejernas
böcker travade tillsammans med alla andra böcker
i väntan på att Yasmin och Marcus ska åka till
Convictus och fräscha upp deras allt annat än
moderna bibliotek. Alla insamlade böcker som
finns ute i bodarna ska in till Yasmin senast den
29 september!!!!

Sön 27 september – Ny Gemenskap
Tors 22 oktober – Stadsmissionen, Maria
Prästgårdsgatan 32b.
Tors 26 november – Convictus, Högdalen
”Arbetsdag” för iordningställande av glasögon blir
någon söndag under hösten. Det diskuterades att
undersöka möjligheterna att göra en Londonresa
för att utöka verksamheten till hemlösa i London.
Även en resa till Estland kom på förslag.

Vår personalpool aktiveras

Foto Torsten Anderberg

Rolle är redan poppis.

På Convictus är det Dino som är anställd
med lön. Övrig personal är volontärer eller
har någon annan sorts anställning. Då och
då behövs extrapersonal. Vem vill, som vår
kökschef Rolle, ställa upp när det kniper för
Dino. Normal lön utgår och det gäller
vardagar. Ring Yasmin, först till kvarn...

Bobby var med i förra veckan och gjorde ett
helgjutet dagsverke enligt Dino!
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Bobby var med och gjorde skillnad.

Nu händer det saker på vårt lager!
Vi har köpt en fjärde hall!

Nu har vi fått en hyresgäst som hyr den övriga delen
av vår tomt i Länna. Vi har lovat vår granne att asfaltera
tomten och resa ytterligare en industrihall åt dem.
Asfaltsentreprenaden har redan köpts av Svenska Väg.
Här ser vi Yasmin och Stene som deltog i köpet av den
fjärde hallen som levereras av Hallbyggarna AB.

Här ser vi Yasmin och Thomas från Hallbyggarna
skaka hand för att sluta överenskommelsen.

Vår nya granne!
Haninge
Emballage hyr
nu den övriga
delen av tomten.
Glädjande är att
deras killar går
riktigt bra ihop
med Brittis och
Stene.

Mario hjälper till på lagret.

Stene är ständigt ute och åker till alla våra byggen för
att hämta och lämna saker till gubbarna. Så städning
har det inte funnits tillräckligt med tid till. Mario var ute
på lagret och hjälpte till med att städa upp under en
vecka med strålande resultat.

Snart kommer tomten se fulländad ut när den fjärde
och sista mäktiga hallen står på plats.
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Ställningskurs på lagret!

Nu har alla som var
med fått ett utbildningsbevis som ser ut så här!

Det händer som sagt mycket på lagret nu. För ett par
veckor sedan hade vi två kurser i ställningsbyggnation.

”självklart
Sickan”

Skönt att få lite teoretisk gnuggning ibland………
Dominik från Schweiz

Kursen är nödvändig för att vi själva skall kunna bygga
ställningar upp till 9 meter. Det var helt perfekt att
kunna ha utbildningen ute på vår egna tomt och i vår
tält. Stene hade fixat stolar och bord så att alla kunde
anteckna allt det viktiga som föreläsaren sa. Det
verkade som alla var nöjda med kursen.

Disciplin, studiero och flitens skugga över de våra.
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Vad tycker vi om att jobba på Dipart?
Resultaten från medarbetarenkäten är klara.
Hur fungerar enkäten? En liten repetition kan vara på sin
plats. Vi ställer en fråga. Tex Jag tycker det är bra att
vi får använda verktyg i jobbet. Om man håller med
fullt ut så sätter man en 10:a. Om man är tveksam till
påståendet så är kanske en 5:a lagom och om man inte
alls håller med så kan en 1:a vara rätt.

På kvartalsmötet fyllde vi i en nöjd medarbetarenkät.
Meningen är att vi ska få reda på våra upplevda
svagheter. Så kan vi jobba på dem till nästa år.

Förbättringsområden
Jag tycker vår planering i projekten fungerar bra

5.89

Jag vet exakt vad KMA står för.

5.93

Jag tycker ledningen följer upp och genomför det
vi kommer överens om på medarbetarsamtalet. 6.83
Jag upplever att min insats uppmärksammas på ett bra sätt.
7.27
Jag tycker vi gör allt för att undvika personskador 7.41
Jag tycker att ledningen tar tag i
konflikter på ett bra sätt.

Det är i stort sett knäpp tyst när alla tänker för fullt
och koncentrerat fyller i enkäten.

”självklart
Sickan”
Håkan och Andreas, två jobbarkompisar som
börjar bli rutinerade på att fylla i den här enkäten.

Glädjeämnen

Jag tycker kontakterna med kontoret fungerar bra 8.47
Jag tycker att jag och mina medarbetare
behandlas med respekt av ledningen

8.54

Det råder en bra stämning på Dipart

8.71

Jag upplever att min anställning känns trygg.

8.73

Det känns bra att vi engagerar oss i samhälls
frågor, som att dela ut glasögon till hemlösa.

9.03

Jag känner väl till Diparts kärnvärden

9.14

Riktigt goa nyårskarameller!!
Jag känner väl till Diparts vision

9.39

Jag förstår varför vi ska vara lönsamma

9.58

Slutsats:

Och när vi är klara så droppar vi enkäten i en för
dagen omgjord flyttkartong!

7.57

Vi har ett förbättringsområde, produktionsplaneringen.
Betyget 5.89 ska upp till 7.2 till nästa år enligt enhälligt
beslut på förra produktionsmötet. Även personalfrågorna
behöver hanteras mer professionellt. Marknadsföringen
och de grundläggande frågorna kring värderingarna
fungerar bra.
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Välkommen Kaveh som arbetsledare tillsammans med Silver

Kaveh är snart klar med sina studier på KTH och
endast examensjobbet är kvar innan examen. Han
kommer nu börja som biträdande arbetsledare
under Silvers trygga vingar och parallellt med
jobbet hos oss genomföra exjobbet med Yasmin.

Välkommen Shna som projektingenjör under Lasses vingar.

”självklart
Sickan”

Mats är tillbaka efter sin
häftiga resa runt hela jorden!

Mats, till vänster på bilden, har varit tjänstledig från
Dipart i nästan ett år. Men nu är han tillbaka för att
fortsätta med sitt arbete som utvecklingsansvarig.
Alla kommer vi få en injektion av framåtfokuserad
ny energi när han är tillbaks vilket blir toppen!

Nytt om våra transporter!

Vi har vid ett flertal tillfällen meddelat Raimo att
han måste skaffa sig miljövänligare transportfordon.
Han har valt att inte agera på våra uppmaningar.
Raimo är därför enbart välkommen till våra byggen
sittandes i sin vita lastbil, den enda lastbilen i hans
fordonspark som uppfyller våra miljökrav.
Vi ringer med fördel istället MiljöTrans som har en
modern bilpark och som arbetar med det senaste
inom ny ren teknik. Ring Kenneth på 08-570 322 60.

Shna kommer jobba med förfrågningar, kalkyler
och inköp. I början kommer Lasse finnas vid
hennes sida och undervisa i allt som finns att lära
i vår komplexa bransch.
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Vad händer ute på Dipart Norr?
Vår vaktkur växer fram.

Stomresningen av de två byggnaderna är färdig.
Den tog ungefär 10 arbetsdagar för några man.

Johan och Kevin förbereder skivorna som ska
pryda fastigheten. Det är utvalda mineritskivor
som lackas för att förgylla fasaden

Ett litet snack under byggets gång, som är så
viktigt för att inte kommunikationsmissar ska
uppstå. Problemen löses allt eftersom.
Skärmtaken monteras av synnerligen skickliga
smeder. Det är enorma balkar som bildar stommen!
De finns så visiteringar och kontroller kan ske under
tak ifall det regnar.

”självklart
Sickan”

Joey alltid glad, alltid ett leende! Ger energi!!

Närbild på montaget av balkarna. Väl på plats så
bultas de ihop. Hela montaget tog mindre än två
dagar för allt var egentligen förtillverkat på fabrik.
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”Z” klockren som försteman
tycker jag, han har det där
engagemanget som är så
värdefullt” sa någon till vår
utsände.

PH monterar gnun. ”Nu är det fullt mos på PH, han har
verkligen kommit igång” säger ”Z”.

När grunderna är gjutna är det dags att resa stommen.
Efter mogetRoger,
övervägande
så valde
vi att bygga
i lösrutin och
PH ungdomlig
entusiasm.
Kan inte bli en så mycket bättre kombination!
virke. Här väger Ferlander och ”Z” in takstolarna.

Karlsson monterar insektsnät, ”det ska också göras”.

”självklart
”Z” tittar, funderar och lägger upp arbetet. FörstemannaSickan”
rollen verkar passa perfekt och de närmaste veckorna
har redan passerat revy i ”Z”:as tankar.

Dominik från Schweiz

Bägge huskropparna, snart ska tak resas över alltihop.

Pastorn ger en gäst från Belgien en kort ”briefing” about one of our biggest building projekts ever...
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Dipart Norr, forts

Vi hjälper Peab med en
svår gjutning på P-Hus 2

Även flygplatser behöver
anpassa sina lokaler

Surfarn, ny på firman men redan etablerad i gänget
enligt Thorsan, bygger här en vägg inför det att ett stort
glasparti ska in och monteras.

Först så vattenbilade vi bort överbetongen. Till det
hade vi en underentreprenör då vår egen utrustning
var upptagen på annat håll. Men gudarna ska veta
att det är bättre, tusen gånger bättre, när Roger och
Karpa kommer och gör jobbet!!
Pawel

Grzegorz och Tarik

Sedan kom experterna!! Om någon i Stockholm kan
gjuta med TG3 så är det dessa tre musketörer!

Ferlander, försteman på den här hyresgästanpassningen där vi utökar och förändrar ett befintligt
kontor åt Luftfartsverket.

Foto Torsten Anderberg

Det är faktiskt ett erkännande när de stora företagen
hör av sig och vill ha hjälp med komplicerade
betongjobb. För värt att komma ihåg är att man kan
ta bra betalt först när man gör svåra saker som
många inte klarar av.

Micke klurar på något..
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Nu har nästan alla våra
polacker yrkesbevis och
rätt lön!

Zygmunt är om någon värd yrkesbevis.
Vi har 12-14 nationaliteter på Dipart. Och givetvis
visar alla som söker jobb hos oss upp de papper
de har från hemlandet. Och att avgöra vilka som
har kunskaper likvärdiga ett svenskt yrkesbevis är
inte lätt. För att det inte ska vara subjektivt så låter
vi Regionala Yrkeskommittén avgöra likvärdigheten.

”självklart
Sickan”

Kaveh och Yasmin sätter
full fart med exjobbet.

Som avslutning av civilingenjörsutbildningen på
KTH ligger ett examensarbete. Det är normalt ett
heltidsåtagande men då de båda är Dipartianer så
räcker torsdagar och fredagar åt detta. Vi önskar
dem lycka till och ser fram emot när de är tillbaka i
hundraprocentig tjänst igen!
Mario

Fint besök från Tyskland!

En delegation tyska byggare var i Sverige på
studiebesök i veckan. Och då valde de att besöka
oss och då särskilt vår försteman Mario!!

Äntligen tycks Jurek tänka!!
Ett jätte grattis till alla på firman som fått sin
kompetens bedömd och erhållit svenskt yrkesbevis!

Våra ”inbrottssäkra” containrar rönte stort intresse.
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Ovansidan på den jättefina tårtan
som grabbarna på bygget fick!

Så här glada var de boende i Täby där Mattias och hans gäng renoverar balkongerna! En tårta fick alla
som är med på bygget som tack för det fina jobbet de utför, och för deras ständigt goda humör!

Tjur Ruset närmar sig, man eller mus! Vi ringer Yasmin!

Månadens Dipartian är Pastorn!

Egentligen finns det många som är värda epitetet månadens
dipartian. Ändå blev valet självklart när Sigtunahem valde oss som
entreprenör. Pastorn tog tag i rodret och sa ”Hur svårt kan det
vara? Det är ju bara att åka!”
Med en sprudlande energi, ett aldrig sinande engagemang och en
kunskap som få kan mäta sig med så vinner Pastorn själar varje
dag! Nu vann han juryns!
En helkväll med blivande frun Eva på Ulla Winbladhs restaurang ute
på Djurgården, eller som vi säger i branschen, något likvärdigt.. är
priset. Gör upp ekonomin med Marie och Grattis!
Ansvarig utgivare: Jens Hoffmann
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